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Sumário executivo 

▪ Na sequência da conclusão do processo de migração TDT, e no âmbito das 
competências de gestão de espectro da ANACOM, foi decidida realização de 
monitorização prudencial à faixa 700 MHz de modo a garantir a implementação futuro 
de tecnologias compatíveis com o 5G nas melhores condições; 

▪ Foram escolhidos os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança como 
zonas de arranque dos trabalhos, área geográfica representando 15% do território 
nacional e abrangendo 12% da população. Estes primeiros trabalhos exploratórios de 
monitorização prudencial foram realizados por 2 equipas, constituídas por 2 técnicos, 
que percorreram as zonas indicadas num percurso total de 2600 km, num total de 160 
horas de trabalho; 

▪ Do total de 227 pontos de análise, foram detetadas anomalias em 70 (31% das 
observações). De referir que foram efectuados registos em maior número em áreas 
de detecção de anomalia ao invés de áreas de espectro livre 

▪ Em diversos pontos foram detetados sinais interferentes com possível origem em 
equipamento electrónico com avaria (usualmente amplificadores de antena TV); 

▪ Em algumas áreas foram ainda detectados sinais espúrios com provável origem em 
fugas de blindagem de redes de televisão por cabo;  

▪ Para a resolução de sinais espúrios ou interferências propõe-se a realização de 
actividades de deteção e correção de fontes interferentes, consoante procedimentos 
já em uso nas equipas dos serviços de comunicações electrónicas terrestres; 

▪ No que diz respeito às emissões fora do território, será de efectuar a deteção da 
origem das emissões, se dentro do país, e o estabelecimento de contactos 
internacionais posteriores com vista à solução do problema; 

▪ Face aos resultados obtidos justifica-se equacionar ações similares no restante 
território, em articulação com DGS e Delegações, sendo replicáveis todos os 
procedimentos executados no presente estudo. 
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1. Introdução 

 

Após a conclusão do processo de migração TDT, processo este que teve como propósito 

libertar a faixa do 700 MHz (faixa a atribuir em leilão a utilizações com tecnologias 

compatíveis com 5G), foi equacionada a monitorização prudencial da faixa 694/790 MHz. 

Esta verificação teria como finalidade verificar a inexistência de sinais radioelétricos que 

de alguma forma poderiam colocar em causa a correta e desobstruída operação de 

futuros serviços de comunicações electrónicas. 

No âmbito das suas competências na gestão de espectro a ANACOM deverá entregar 

para leilão as faixas desimpedidas 

De modo a minimizar qualquer problema de implementação ou utilização das novíssimas 

tecnologias de comunicação móvel contribuindo assim para uma maior qualidade de 

serviço junto do cidadão e para um enriquecimento das possibilidades de 

desenvolvimento económico. 

Tendo em conta o conhecimento técnico adquirido em anteriores implementações em 

faixas dedicadas a tecnologias 3G e 4G, as perturbações espectáveis podem ser 

categorizadas da seguinte forma: 

▪ Sinais espúrios ou indesejáveis oriundos do mau funcionamento de sistemas tais 

como amplificadores de antena, ruido oriundo de equipamentos industriais ou ainda 

sinais harmónicos provenientes de equipamentos radioelétricos com anomalias ou 

deficiente filtragem; 

▪ Emissores TDT ou similares instalados em territórios além da fronteira nacional, ainda 

não migrados ou em situação irregular; 

Este projecto revelou-se oportuno e importante. Em primeiro lugar, porque da análise aos 

resultados obtidos verifica-se que foram detetadas situações anómalas que carecem de 

verificação mais localizada. A experiência obtida permitirá optimizar a eficiência de 

trabalhos similar em outras áreas geográficas do continente e ilhas. Em segundo lugar, 

porque do tipo de resultados obtidos é possível serem equacionadas ações em 

continuidade para deteção de anulação de sinais interferentes De salientar ainda a 

eventual necessidade de cooperação com Espanha com vista ao desligamento de 

emissores presentes na faixa em análise. 

O presente relatório, portanto, documenta um exercício exploratório de aquisição de 

conhecimento e não uma actividade fiscalizadora levada a cabo com propósitos 

sancionatórios. O trabalho encontra-se estruturado de forma a em primeiro lugar explanar 

a metodologia utilizada, resultados obtidos, definição de fases seguintes e conclusões 

assim como possíveis tomadas de decisão. 
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2. Metodologia 

 

▪ Período temporal 

As recolhas de dados nas zonas geográficas em análise foram efetuadas no período 

compreendido entre 14 e 18 de dezembro de 2020. 

▪ Abrangência geográfica 

Foram percorridos um total de 2600 km, tendo sido recolhidos dados em 227 pontos de 

recolha. A captação de dados foi efetuada com maior incidência e pormenor em pontos 

onde se puderam perceber indicadores de situações anómalas.  

Em termos de quantitativo populacional1as zonas em causa representam 1 243 766 

habitantes (cerca de 12% da população nacional segundo dados do INE de 2018). 

Administrativamente as zonas de análise estão incorporadas em seis Comunidades 

Intermunicipais e representam cerca de 15% da área total de Portugal continental. 

 

Figura 1 – NUTS III - Zonas em análise 

 

 

                                                
1 Dados presentes em https://www.pordata.pt/Municipios/Continente  

https://www.pordata.pt/Municipios/Continente
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▪ Equipamento utilizado 

Tendo em conta o tipo de análise pretendida as equipas fizeram-se deslocar em viaturas 

técnicas munidas de sistema de receção apropriado para a faixa dos 700 MHz, utilizando 

recetores R&S EB500 e dispositivos de leitura de posição GPS.  

Em termos de software foi utilizada aplicação própria da ANACOM, Radiotask2, sendo os 

dados posteriormente exportados em formato imagem, CSV (Excel) e KML3. 

▪ Procedimento de recolha de dados 

Em percurso foi efetuada monitorização constante à faixa 694/790 MHz, sendo que à 

leitura de qualquer perturbação ou emissão inesperada se iniciava de imediato um 

procedimento de registo da posição geográfica, imagem espectral georreferenciada, 

assim como possível origem/azimute do sinal.  

▪ Fatores decisivos na escolha das zonas em análise 

Tendo em conta o histórico em anteriores transições quer de TDT quer de redes 3G e 

4G foram escolhidas como zonas iniciais neste rastreio as zonas do Minho e Trás-os-

Montes. Tratam-se de zonas que compreendem os distritos de Viana do Castelo, Braga, 

Vila Real e Bragança. 

Para a escolha das zonas foi ainda tida em conta a existência de múltiplas zonas DTH, 

assim como a proximidade com Espanha. Estas zonas do interior foram ainda escolhidas 

pois com a implementação do 5G, as mesmas devido a serem de fraca densidade 

populacional, irão ser contempladas a breve prazo na implementação do 5G de acordo 

com as regras do leilão. 

Foi decidido que o percurso mais adequado seria o de conter capitais de distrito, grandes 

cidades (possíveis alvos de utilização 5G nesta faixa) assim como zonas de fronteira com 

Espanha. 

 

3. Análise de Resultados  

 

▪ Padrões territoriais 

                                                
2 Software desenvolvido internamente que permite a conexão a recetores compatíveis, via ligação de 
rede Ethernet, com visualização espectral, recolha e medições, georreferenciação de resultados e 
exportação de dados. 
3 Formato de ficheiro compatível com Google Earth, contendo os pontos de recolha, assim como links 
para imagens representando a análise espectral. 
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Em termos de resultados foram recolhidas medições num conjunto de 227 pontos de 

medição. Dos 227 pontos 70 (31%) evidenciaram-se carentes de análise em maior 

profundidade devido a terem sido detetados sinais anómalos na faixa.  Uma imagem da 

distribuição das leituras e da tipologia observações é veiculada pelas Figuras 2 e 3. 

 

Figura 2 - Pontos de medição Trás-os-Montes 
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Figura 3 - Pontos de medição Minho 

 

Os mapas denotam cores que podem ser interpretadas do seguinte modo:  

• a cor verde pontos de recolha com faixa de 700 MHz livre de perturbações; 

• a cores vermelha, amarela e azul representam perturbações radioelétricas 

diversas (mais explicadas em ponto seguinte); 

• a cor branca aponta para emissões com origem provável em Espanha. 

 

▪ Tipo de resultados obtidos 

No decurso da análise foram detetadas situações anómalas em que a faixa 694/790MHz 

não estava perfeitamente livre, sendo detetáveis situações descritas de seguida. 

De forma a permitir uma visualização mais facilitada do tipo de problemas e a sua 

expressão em termos de análise espectral são exibidos de seguida algumas imagens. 

As imagens seguintes permitem retratar pontos sem nenhum sinal ou ruido associado 

(Figura 4), sinais de origem em equipamentos avariados (Figura 5), e emissões 

possivelmente oriundas de território espanhol (Figura 6). 
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Figura 4 - Faixa sem emissores ou perturbações 

 

Figura 5 - Faixa com sinais interferentes (possível origem em amplificador de antena em auto-oscilação) 

 

 

Figura 6 - Faixa com emissões com possível origem em Espanha 

 

▪ Resultados obtidos por zona geográfica 

- Zona de Análise Minho 
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Na vila de Melgaço constatamos a existência de emissões TDT provenientes de 

Espanha, nos canais 49, 53, 56 e 57. No Monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo 

foram também observadas emissões TDT, nos canais 50 e 51, não sendo possível 

determinar a sua origem, dado o fraco nível de sinal. 

Em Chaves e Vila Praia de Âncora, verificámos emissões que supostamente serão 

provocadas por fugas nas redes dos operadores de televisão por cabo. 

No Gerês e em Vila Praia de Âncora, junto aos postos da GNR destas localidades, 

existem perturbações na faixa em observação, que presumivelmente serão originadas 

pelos emissores da rede SIRESP (2ª harmónica).. De referir que no passado já foram 

detetadas e neutralizadas centenas de situações similares, por reporte e solicitação 

dos operadores pelo que tecnicamente já existe nas nossas equipas técnicas a 

experiência de deteção e a capacidade resolução rápidas de casos similares.  

Em várias localidades foram ainda observadas portadoras provocadas por 

amplificadores de banda larga em auto-oscilação (vulgo amplificadores de sinal TV 

domésticos). 

 

- Zona de Análise Trás-os-Montes  

Foram observadas portadoras não moduladas em auto-oscilação provenientes de 

amplificadores de sinal (vulgo amplificadores de sinal TV domésticos), inseridos em 

instalações de receção TDT. Estes equipamentos têm comportamentos dinâmicos, 

oscilam em frequência, podendo provocar interferências na faixa analisada. Estas 

situações foram verificadas nos concelhos de Mirandela, Valpaços e Miranda do 

Douro. 
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